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هُواْ  يََتَفقَّ

ِّ
ل َطآئَِفٌة  مِّنْهُمْ  فِرَْقةٍ   

ِّ
ُكل مِن  نََفرَ  َفَلوْاَل  َكآفًَّة  لِيَنفِرُواْ  الْمُؤْمِنُونَ  َكانَ  وَمَا 

.(1( يَحَْذرُونَ لَعَلَّهُمْ  إِلَيِْهمْ  رَجَعُواْ  إَِذا  َقوْمَهُمْ  وَلِيُنذِرُواْ  الدِّيِن  فِي 

آية:122. التوبة:  )1) سورة 



شكر وعرفان

َأعْمََل  وََأنْ  وَالَِديَّ  وَعََلى  عََليَّ  َأنْعَمْتَ  َّتِي  ال نِعْمََتكَ  َأشُْكرَ  َأنْ  َأوِْزعْنِي  ﴿رَبِّ 

(1(﴾ الصَّالِحِنيَ عِبَادَِك  فِي  بِرَحْمَتِكَ  وََأدْخِلْنِي  َترَْضاهُ  صَالِحًا 

االحرتام  وبالغ  الشكر  بعظيم  أتقدم  باجلميل  وعرفانًا  مني  وفاًء 
سائاًل  الكتاب  هذا  اكامل  يف  وساعد  وشارك  ساهم  من  لكل  والتقدير 

اهلل العيّل القدير أن يوفقهم خلدمة الدين والعلم واملعرفة. 
      

       املؤلف

)1) سورة النمل، آية: 19.
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التقريض سامحة سيدنا األستاذ  تفضل علينا هبذا 

«آية اهلل السيد عبد الكريم فضل اهلل احلسني العاميل

فله منا جزيل الشكر واإلمتنان
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L
الطاهرين،  وآلــه  حممد  ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم  الصالة  بعد 
وبعد الرتيض عىل أصحابه املنتجبني، وبعد الدعاء والرتحم عىل العلامء 

والفقهاء والعاملني واملجاهدين امليامني.

 وبعد:

فإن الفقه علم رشيف، ال يناله إال ذو حظٍّ عظيم، حيتاج إليه بنو 
بينهم،  بخالقهم، وفيام  لنظم حياهتم، ونمط عالقاهتم وإرتباطهم  البرش 

مجاعات وأفرادًا.

إىل  الحيتاج  بالفطرة،  يدرك  قسم  قسمني:  عىل  الفقهية  واألحكام 
مؤونة بحث، كاألحكام التي دّل عليها العقل حيث حكم بأن العدل حسن 
وأن الظلم قبيح، وأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، مما يلزمه رجحان 
به  واحلاكم  كذلك،  الظلم  مصاديق  ومرجوحية  رشعًا،  العدل  مصاديق 
املحكمةاإلهلية  أمام  حياكم  وبه  برش.  كل  قلب  يف  موجود  داخيل  رسول 
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يوم القيامة من مل يسمع بمحمد أو بغريه من الرسل، وذلك كام يمكن 
أن يتفق يف سكان بعض غابات األمازون أو جماهيل أفريقيا، أو غريمها.

يدركها  ال  قد  ومعلومات  مقدمات  إىل  حيتاج  اآلخــر  والقسم   
اإلنسان بنفسه، بل غالبًا يكون األمر كذلك، مثل أكثر العبادات وأجزائها 
العقود وأجزائها ورشائطها، وأحكامها، وكذلك  ورشائطها، وكثري من 
بالعقول«،  اإليقاعات واألحكام، ففي احلديث: »إن دين اهلل ال يصاب 
ومعناه واهلل: إن األحكام ال تدرك بالعقول؛ ألن مالكات األحكام غالبًا 

ما تعجز عن إدراكها عقول البرش، فيعجز عن إدراك األحكام.

وليس ذلك نقصًا يف عقل البرش، فهو أفضل خلق اهلل عزوجل، كام 
يف األحاديث القدسية، بل لنقص يف معلوماته، فإن النقص يف املعلومات 
نقص يف املقدمات يف مقام اإلثبات، مما يؤدي إىل خطأ وخلل يف النتيجة. 
وُح  وِح ُقِل الرُّ وهذا ما أميل إليه يف تفسري قوله تعاىل: َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ
قائل  َقِلياًل)1) حيث عّب عز من  إاِلَّ  اْلِعْلِم  ن  مِّ ُأوتِيُتم  َوَما  َربِّ  َأْمِر  ِمْن 
بـ»العلم« ومل يعّب بـ»العقل«. وكأنه تعاىل يقول: إن العقل يدرك، ولكن 

معلوماتكم أهيا البرش قليلة.

األحكام  ليبّلغوا  األنبياء  إرسال  اإلهلية  األلطاف  من  كان  ولذا 
شاملة  وهي  واملفاسد،  للمصالح  تابعة  األحكام  إن  حيث  الصحيحة، 

)1) سورة اإلرساء: اآلية:85.
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النواحي  بكل  كاملة  إحاطة  ع حييط  بد من مرشِّ فال  احلياة.  نواحي  لكل 
يعرف  ومن  البرش.  لكل  ذلك  وغري  والترشحيية  والنفسية  االجتامعية 
ذلك غري اهلل؟! فهو خالق هذا الكون وخالق هذا اإلنسان. ولذا كان من 
أرشف العلوم البحث عن هذه األحكام الفقهية اإلهلية، وكان من أرشف 
وسهر  عمره  وأفنى  والنفيس،  الغايل  باذالً  لذلك،  تصّدى  من  الناس 
هلذا  وأعود  املحسنني.  عنا خري جزاء  اهلل  ذلك. جزاهم  الليايل يف طلب 
البحث، الذي يبحث عن مفردة من مفردات مواضيع أحكام العبادات، 
مطلقًا  ماًء  كان  لو  أنه  أحكامه  وأحد  قياسية،  وحدة  وهو  »الكر«.  وهو 
لوهنا  أو  بطعمها  يتغري  أن  إال  النجاسة  بمالقاة  ينجس  ال  معتصم  فإنه 
العالمة  البحث سامحة  بّينها صاحب هذا  أو رحييها، وله أحكام أخرى 
الشيخ عيل غانم الشوييل، الذي لفت نظري بدأبه وسعيه، رغم ما ابتيل 
به من انشغاالت ومشاكل وهو ما جيعله عند أهل اإلنصاف حمل احرتام 

وتقدير.

وما لفت نظري يف هذا البحث هو التفات مجيل مل أجده يف الكتب 
الفقهية التي بحثت هذه املسألة – أي حتديد الكر وزنًا وحجاًم -.

الوارد  اللغوي للكر واملعنى  الربط بني املعنى  وهذا االلتفات هو 
يف  املعنى  جذور  إىل  العودة  مهم  هو  كم  ونعلم  احلديثية،  النصوص  يف 

الشبهات املفهومية.
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لقد التفت الباحث إىل أن املعنى اللغوي يف األساس هو حفرة يف 
األرض كالبئر ختزن فيها املؤن، ونعلم أن اآلبار غالبًا ما حتفر عىل شكل 
اسطواين، والشكل االسطواين له قاعدة مستديرة، ومتتاز الدائرة عن غريها 
من األشكال اهلندسية كاملربع واملستطيل بأن هلا حّدًا واحدًا، أما املربع فله 
حدًا  بّينت  أهنا  نجد  النصوص  مقاربة  وعند  املستطيل،  وكذلك  حّدان، 
واحدًا يف مقام بيان مساحة القاعدة، حيث بيَّنت بعض الروايات مساحة 

القاعدة بحدٍّ واحٍد ثم بيَّنت العمق.

 ثم ربط الباحث بني روايات تقدير الكر بالوزن وروايات تقدير 
ستامئة  بني  اختلفت  بالوزن  التقدير  روايات  كون  ورغم  باحلجم،  الكر 
رطل وألف ومايتان، إال أنه استطاع أن يثبت – ولو ظنًا – وباالستعانة 

بقرائن أخرى أّدت به إىل االطمئنان، أن املراد هو الرطل العراقي.
كل  يف  يبحث  حيث  الروايات  اسناد  يف  مفصل  بحث  إىل  باالضافة  هذا   

شخص وقع فيها، مما يدل عىل دراية يف علم الرجال.

أمور: بعّدة  البحث  يمتاز هذا   وباختصار: 

املفهومية.. 1 الشبهات  املعنى يف  إىل  العودة 
باملعنى اجلذري األسايس.. 2 الكر باحلجم  تقدير  ربط روايات 
باب . 3 من  خترج  وبذلك  ببعض،  بعضها  الكر  تقدير  روايات  ربط 

بينها. فيام  التعارض 
بحث رجايل يف سند كل رواية.. 4
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وإين أدعو اهلل تعاىل له وألمثاله أن يوفقهم ويسددهم ويزيدهم من 
فضله، منتظرين ثامرًا أخرى من هذه الشجرة املباركة، فإين أتوسم فيهم 
اخلري. واحلمد هلل أوالً وآخرًا، وظاهرًا، وباطنًا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 

رب العاملني)1).

اجلمعة 9 / ربيع األول 1438 هجرية

عىل مهاجرها وآله أفضل الصالة والسالم

املوافق 9/ كانون األول 2016 م

أخوكم يف اهلل

عبد الكريم فضل اهلل.

كنا يف  عندما  األربعينية سنة 1438هـ  الزيارة  أيام  الرسالة يف  تم األرشاف عىل هذه   (1(
ضيافة السادة آل مجال الدين بصحبة األخ السيد مرتىض آل مجال الدين )دام عزه(.
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الديني املرجع  التقريض سامحة  تفضل علينا هبذا 
الغريفي»فله  الدين املوسوي  آية اهلل العظمى السيد عالء   

املباركة مساعيه  عىل  الشكر 
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احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم عىل النبي والرسول املصطفى، 
وآله أهل العصمة واالصطفاء والوفا:

 وبعد: فقد راجعني كعادته يف بعض مهامته العلمية ولدنا املبجل 
وجعل  ملراضيه  اهلل  »وفقه  الشوييل(  عيل  )الشيخ  الفاضل»املاجستري« 
مستقبل أمره خريًا من ماضيه« حول ما كتبه من )رسالة يف حتديد وبيان 
أحكام الكر( لالطالع عليها نظرًا وتقيياًم، وقد سبقه من نشاطاته املهمة 
مشاركته لنا يف تدوين أسئلة )احلوارية يف الدماء الثالثة( قبل إجابتنا التامة 
عليها فقهيًا، ولطموحاته املهمة كان قد أصدر كتابًا أصوليًا كتقرير لبحث 
طموحه  وألجل  الدقيق،  والتحقيق  البيانية  باجلدارة  لبنان  أعالم  أحد 
سوابقه  من  عنه  نعرفه  وما  األكاديمي  وتفوقه  ميدان  من  أكثر  يف  املمتاز 

الرشيفة معنا.

هذه  حول  طلبه  تلبية  يف  ظنه  حسن  عند  نكون  أن  أنفسنا  ألزمنا 
الرسالة الرشيفة، وهي وإن كانت صغرية يف حجمها إال أهنا كبرية يف تناول 
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أعالم الفقاهة القدامى واملحدثني للبحوث العلمية الفقهية حول أقوال 
فيها مع اختالفهم يف  الرجال واحلديث  املختلفة ودخول علمي  )الكر( 
قضية البناء عىل خصوص وثاقة الراوي أو الوثوق يف الرواية وإن كانت 

ضعيفة من جانب لكنها جمبورة بعمل األصحاب.

جلناب  مناقشته  من  اهلل  أيده  له  تصدى  ما  إن  ذلك:  بعد  فنقول 
حيث  من  املقدار  بكون  األستاذ  بت  حول  املحرتمني  أساتذته  أحد 
املدارك  حسب  حمله  يف  هو  وعمقًا  وعرضًا  طوالً  شبًا   )27( األشبار 
التي دوهنا، لتكون األشبار)28،26( شبًا ال أقل حسبام يتصوره بحد 
تعبريه بأنه )من حيث الصناعة(، وهو ما قد يعني عدم البخس منه ظاهرًا 
من بعض القرائن بحق القول األول املشهور من جهة أمهية إبراء الذمة عن 
طريقه ملا قد رصح يل به، وألن إثبات اليشء ال ينفي ما عداه، وباألخص 
لو ُعّد املقياس الوزين مع األشبار املشهورة بالدينار األكب حجاًم عىل ما 

عثر عليه يف املتاحف.

كلام  العلمية  للمناقشات  إكثاره  من  احلالة  هذه  فيه  ُأكب  وأخريًا 
األمور  علوم  يف  املراجعات  وكثرة  املطالعات  سعة  مع  البال  يف  خيتلج 
الفقهية، ولذلك عند إكثاره هلذه األمور البد أن يستقر يف ذهن األساتذة 
املشجعني كون مثل هذا الطالب املجد الذي ال يغلو عنده وقت اسرتاحة 
مهام عز عند املحتاج إليها عىل طلبه احلثيث أنه ممن ينبغي تشجيعه ملا اهتم 
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به مما ذكرناه بالفوز والنجاح. وللتشجيع له أكثر فيام نجح فيه مثابًا ومأجورًا:

أجيزه يف نقل كل ما صحت يل روايته عن مشاخيي العظام وأساتذيت 
ومن  والتهذيب  واالستبصار  )الكايف  األوىل  األربعة  الكتب  من  الكرام 
والوسائل  والــوايف  )البحار  وهي  األخرية  واألربعة  الفقيه(  حيرضه  ال 
الرس  بالتقوى يف  أوالدي ونفيس  ولبقية  له  ومستدركاهتا(، مع توصيتي 
والعلن، فإهنا خري زاد ليوم املعاد، وباالحتياط فإنه سبيل النجاة، وأن ال 

ينسانا من صالح دعواته كام ال ننسان.

والسالم عليه وعىل كافة املحصلني املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته.
النجف األرشف 22/ صفر / 1438ه 

 

املوسوي الدين  عالء       










 L

وبه ثقتي ... احلمد هلل رب العاملني بارئ اخلالئق أمجعني وباعث 
األنبياء واملرسلني الذي بعد فال يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعاىل، 
ثم الصالة والسالم عىل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا 
املحمود  األجمد  املصطفى  املسدد  والرسول  املؤيد  العبد  نفوسنا  وطبيب 
األمحد حبيب إله العاملني أب القاسم حممد صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته 
الطيبني الطاهرين املعصومني واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام 

يوم الدين.

ا َبْعُد: َامَّ

بعد أصول  واملعارف اإلسالمّية  العلوم  أهّم  الفقه من  يعتب علم 
الدين واملعارف االعتقادية الذي يعب عنها بالفقه األكب، وأوسعها ماّدًة، 
وأكثرها تشّعبًا حتى قيل: ))إّنه ما من واقعة إال وهلا حكم((  وبرز فيه 
الكتب  فيه  وصنّفوا  أّلفوا  وقد  واملبدعون،  العباقرٌة  منهم  كثريون  فقهاٌء 
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الكثرية التي ال يمكن حرصها لكثرهتا. وما ذلك إال لشّدة األهتامم به من 
قبلهم، وما له من أمهّية عظيمة عندهم. فهو العلم الذي يبحث فيه عن 
مسائل احلالل واحلرام املشتملة جلميع مسائل احلياة و الذي حيّدد املوقف 
يف  للمكلف  الرشعية  الوظيفة  حتديد  مستوى  عىل  ولو  جتاهها،  الرشعّي 
التي  الفروع،  من  كثرٍي  عن  يبحث  الذي  العلم  وهو  احلرية،  رفع  مقام 
وعالقته  بنفسه،  وعالقته   ،Tرّبه جتاه  اإلنسان  وعالقة  موقف  حتدد 
وغريها  الطبيعة  مع  وعالقته  احليوان،  مع  وعالقته  اإلنسان،  أخيه  مع 
و  واملستحّبات،  واآلداب  واملحرمات،  والواجبات،  احلقوق  حيث  من 
املكروهات. وهذا يعني شموله لكّل حركات وسكنات اإلنسان، وهذا 
ساعدتني  فقد  ذلك  ضوء  وعىل  الفقهّية،  األبواب  يف  منترشًا  جتده  كّله 
الكر  األبحاث يف حتديد وأحكام  لكتابة هذه  االهلية  والعناية  التوفيقات 
لكثرة اإلبتالء هبا ناهيك عن تشعب األقوال فيها واألخبار أيضًا هذا وإن 
مل أكن من فرسان هذا امليدان إال أنني كتبتها تذكرًة لنفيس وتبرصًة لغريي 

ملن آراد الرجوع هلا من أهل العلم الكرام.
وقد رتبُتها يف أربعة فصول. 
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الفصل األول: تناول نقطتني مهمتني مها:

األوىل: التعريف بالكر، وبيان تقديره عند الفقهاء من حيث احلجم 
والوزن.

الثانية: التعريف بمصطلحات األوزان واملقادير الرشعية.

الفصل الثاين: بيان تقدير الكر من حيث احلجم وبيان األقوال يف 
املسألة وذكر أدلتها ومناقشتها.

الفصل الثالث: بيان تقدير الكر من حيث الوزن وبيان األقوال يف 
املسألة وذكر أدلتها ومناقشتها.

الفصل الرابع: بيان مسائل يف الكر.

وأن  ومفيدة  نافعة  الدراسة  هذه  تكون  أن   T اهلل  من  وأرجو   
تؤدي الغرض املنشود وعساها أن تسد فراغًا يف مكتباتنا، وأخريًا أتوجه 
القدير يف أن أكون قد وفقت يف ماكتبته وإذا كان فيه يشء من  إىل العيل 
النقص واخللل والتقصري فإن ذلك من طبيعة عمل البرش؛ ألنَّ الكامل هلل 

وحده، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني. واهلل ويل التوفيق.






نقطتان مهمتان مها: وفيه 

األوىل: التعريف بالكر، وبيان تقديره عند الفقهاء من حيث احلجم 
والوزن.

 الثانية: التعريف بمصطلحات األوزان واملقادير الرشعية.
النقطة األوىل:

 تعريف الكر)1)، و بيان تقديره:
إطالقان: للكر 

أما اإلطالق اللغوي: فهو وحدة قياس كان الناس يستخدموهنا يف 
العصور السابقة وإىل ذلك أشار ابن منظور يف لسان العرب قائاًل: ))هو مكياٌل 

خاص ألهل العراق(()2)، وأصل الكلمة يعني البئر)3).

)1) هذا البحث باعتبار االختالف احلاصل يف األقوال و الروايات واللغة الذي أدى إىل 
الشك يف املفهوم مما يلزمنا البحث عن معنى الكر لغًة واصطالحًا؛ ألن هذا املعنى موجوٌد يف 
الروايات والنصوص الرشعية أي أنه عنواٌن رشعي يكون مصبًا ألحكاٍم رشعية واالحكاُم 

تابعٌة لعناوينها أي كلام ثبت العنوان ثبت احلكم.
)2) لسان العرب، ص3414.

)3)  ينظر: ن. م، املعجم الوسيط، ص448.
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الكر  تعريف  الفقهية  الكتب  ذكرت  اإلصطالحي:  اإلطالق  وأما 
تغري  إذا  إال  يشء  ينجسه  ال  معتصاًم  أصبح  املاء  بلغه  إذا  الذي  املقدار  بأنه 
باحلجم  حتديدان  وله  والرائحة-  والطعم،  -اللون،  النجاسة  أوصاف  بأحد 

وبالوزن)1).

املختار: التعريف 

سلك علامئنا األعالم وفقهائنا العظام Fيف حتديد كمية الكر 
وفقًا للنصوص الرشعية الواردة عن أهل البيت  تقديرين مها:

األول: التقدير باحلجم.

الثاين: التقدير بالوزن)2). 

)1) ويرد عىل هذا التعريف بأنه يلزم منه أخذ احلكم يف املوضوع وهذا الجيوز ولذلك ذهبنا 
إىل التعريف املوجود يف املتن.

ينتفي  النقل  عىل  الدليل  ووجود  الشك  حالة  يف  لكن  النقل  عدم  األصل  كان  وإن   (2(
موضوع األصالة والدليل هو التبادر عند املترشعة هذا أوالً وثانيًا لسان الروايات التي تبني 

معنى الكر.
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الثانية: النقطة 

 التعريف بمصطلحات األوزان واملقادير الرشعية:

األول: الذراع = شبان.

الثاين: الشب = 24 سنتيمرت.

الثالث: الشكل االسطواين: شكل منتظم قاعدته دائرية.

إما  قاعدته  منتظم  املستطيالت(:شكل  )متوازي  الشكل  الرابع: 
مربعة أو مستطيلة.

اخلامس: الشكل املكعب: شكل منتظم قاعدته مربعة.

السادس: الرطل العراقي = 130 درمهًا رشعيًا.

السابع: الدرهم الرشعي = 0،7مثقاالً رشعيًا.

الثامن: واملثقال الرشعي = 0،75 مثقاالً صريفيًا.

التاسع: واملثقال الصرييف عىل وجه الدقة بحسب ما أفادت بعض 
املصادر احلديثة)4،884( غرام ال )4،6( غرام)1).

)1) لتوسع يف معرفة مصطلحات األوزان واملقادير الرشعية يراجع الكتب التالية: األوزان 
واملقادير للشيخ إبراهيم سليامن العاميل البيايض، و قواعد احلديث للسيد حمي الدين الغريفي 
اجلزء الثاين من املبحث الثاين عرش)ألفاظ املقادير الرشعية( بحسب الطبعة اجلديدة، وكتاب 

)الرياضيات للفقيه( للشيخ حممد اليعقوب.






األول: التقدير باحلجم:

باحلجم؛  الكر  تقدير  يف  قياس  كوحديت  والـــذراع  الشب  اختــذ 
العتبارمها آنذاك ولتيرسمها وسهولة استخدامهام لدى املكلفني، ويساوي 
الشب لإلنسان املتوسط يف خلقته ما بني )24( سنتيمرتًا بحسب التجربة.

األقوال يف املسألة:

اجلنيد  ابن  خمتار  هو  كام  شب)1)  مئة  حجمه  مقدار  كان  األول:ما 
.االسكايف

الثالثة ثالثة أشبار ونصف،  ابعاده  الثاين: ما كان كل واحد من   
ويكون مقدار حجمه اثنان وأربعون شبًا وسبعة أثامن الشب كام هو خمتار 

.Fمشهور األصحاب

الثالث:ما كان مقدار حجمه ستة وثالثني شبًا)2) كام هو خمتار املحقق 
.Gاحليل والسيد صاحب املدارك

)1) خمتلف الشيعة، ج1، ص21.
)2) مدارك األحكام، ج1، ص51، املعتب، ج1، ص46.
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الرابع:ما كان مقدار حجمه ثالثة وثالثني شبًا ومخسة أثامن ونصف)1) 
 .كام هو خمتار الشيخ حسني احليل املعارص

مقدار  ويكون  أشبار،  ثالثة  ابعاده  من  واحد  كل  كان  اخلامس:ما 
.Fحجمه سبعة وعرشون شبًا )2) كام هو مشهور القميني

خمتار  هو  ونصف)3)كام  أشبار  عرشة  حجمه  مقدار  كان  السادس:ما 
.Eقطب الدين الراوندي

بن  عيل  السيد  خمتار  هو  كام  روي)4)  ما  بكل  االكتفاء  السابع: 
 .Eطاووس

ومن حيث الشهرة القول الثاين هو أشهر األقوال، ويأيت بعده من 
حيث الشهرة القول اخلامس، وبعدمها يأيت يف الشهرة القول الثالث.

)1) دليل العروة الوثقى، ج1، ص83.
)2) املختلف، ج1،ص21، الروض، ص140، السطر18، احلدائق، ج1، ص221،جممع 

الفائدة والبهان،ج1،ص260،احلبل املتني،ص108.
)3) مستند الشيعة، ج1، ص61.

)4) مدارك األحكام، ج1، ص52.
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وأهم األقوال يف املسألة هي:

األول: حتديد حجم الكر بإثنني وأربعني شبًا وسبعة أثامن الشب.

وهو القول املشهور، بل األكثر شهرة من بني األقوال يف املسألة، 
وقال به من القدماء: 

الشيخ الطويس يف كتابيه النهاية)1)، واالقتصاد)2).

ووافقه عىل ذلك من املتأخرين ومتأخر ي املتأخرين:

كتابيه  يف  احِليّل  والَعالمة  اإلســالم)3)،  رشائع  كتابه  يف  احِليّل  ق  كاملحقِّ
الروضة  كتابه  يف  الثاين  هيد  والشَّ ــان)5)،  األذه وإرشاد  املتعلمني)4)،  تبرصة 
حمّمد  والشيخ  املسائل)7)،  رياض  كتابه  يف  الطباطبائي  عيّل  والسيد  البهية)6)، 

حسن النََجفي يف كتابه جواهر الكالم )8).

)1) النهاية، ص4.
)2) االقتصاد، ص254.

)3) رشائع اإلسالم، ج1، ص10.
)4) تبرصة املتعلمني، ص16.

)5) إرشاد األذهان، ج1، ص236.
)6) الروضة البهية يف رشح اللمعة الدشقية، ج1، ص255.

)7) رياض املسائل، ج1، ص147.

)8) جواهر الكالم، ج1، ص346.
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الثاين: حتديد حجمه بستٍة وثالثني شبًا، وقال به: السيد حممد املوسوي 
العاميل صاحب كتاب مدارك األحكام)1).

القميني،  مذهب  وهو  شبًا،  وعرشون  بسبعة  حجمه  حتديد  الثالث: 
الفائدة  األردبييل كام يف جممع  كاملقدس  املتأخرين:  العلامء من  به بعض  وقال 

والبهان)2).

 أدلة األقوال:

القول األول: مستند 

 استدلوا عىل القول األول بموثقة أب بصري قال: ))َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد 
َو  َأْشَباٍر  َثاَلَثَة  امْلَاُء  َكاَن  إَِذا  َقاَل  َقْدُرُه  َيُكوُن  َكْم  امْلَاِء  ِمَن  اْلُكرِّ  َعِن   Aـِه اللَّ
اْلُكرُّ  َفَذلَِك  اأْلَْرِض  ُعْمِقِه يِف  َو نِْصٍف يِف  َأْشَباٍر  َثاَلَثِة  ِمْثِلِه  يِف  نِْصٍف ]نِْصفًا[ 

ِمَن امْلَاِء.(()3).

سند الرواية هو: 

اْبِن  َعِن  ِعيَسى  ْبِن  ُعْثاَمَن  َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  حَيَْيى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ُمْسَكاَن َعْن َأِب َبِصرٍي.

)1) مدارك األحكام، ج1، ص 49.
)2) جممع الفائدة والبهان، ج1،ص260.

)3) الكايف، ج3، ص3، ح5.
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السند:  البحث يف تقويم 

الشيخ  العطار وقد نص  حَيَْيى)1): هو حممد بن حييى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ األول: 
النجايش عىل وثاقته قائاًل: ))شيخ أصحابنا يف زمانه ثقة عني كثري احلديث()2).

بقرينة  األشعري  عيسى  بن  حممد  بن  أمحد  هو  ٍد:  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  الثاين: 
رواية حممد بن حييى العطار عنه وروايته عن عثامن بن عيسى. ثقة قال النجايش 
والطويس: ))أبو جعفر، شيخ القميني ووجههم وفقيههم، غري مدافع... 
 Aالرضا اإلمام  رجال  يف  رجاله  يف  الطويس  الشيخ  وذكره  كتب(()3)  له 
وقال: ))ثقة...إلخ(()4) وقع يف 2290 موردًا بعنوان أمحد بن حممد بن عيسى.

العامري  عمرو  أبو  عيسى  بن  عثامن  هو  ِعيَسى:  ْبِن  ُعْثاَمَن  الثالث: 
الكالب الروايس وقد كان شيخًا للواقفة ووجهها وممن استبد باألموال ورفض 
تسليمها إىل اإلمام الرضاA إال أنه يروى أنه اعتذر وأعاد األموال)5)، عّده 

املعروف منهم: اخلثعمي، واخلّزاز، وكالمها  )1) وقع يف 251 موردًا، مشرتك بني مجاعة 
ثقة، وأما حممد بن حييى الصرييف، فالظاهر أّنه مل يكن كثري الرواية فإّن املروي عنه يف الكتب 
سبعة موارد، نعم يتأتى اإلشكال يف موردين: أحدمها: إذا روى حممد بن حييى، عن مّحاد، 
وثانيهام: إذا روى حممد بن خالد البقي، عن حممد بن حييى، فيحتمل فيهام كونه الصرييف، 

الذي ال توثيق له.
)2) رجال النجايش، ص82.

)3) ن. م، ص79، الفهرست، ص60.
)4) رجال الطويس، ص351.

)5) ينظر: رجال النجايش، ص300.
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الكيش من أصحاب اإلمجاع الثالث)1) وقال الشيخ يف العّدة: ))... وألجل ما 
قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهلل بن بكري وغريه، وأخبار غريه، 
وأخبار الواقفة مثل سامعة بن مهران، وعيل بن أب محزة، وعثامن بن عيسى()2)، 
وهو أيضًا ممن ورد يف تفسري القمي ونوادر احلكمة وكامل الزيارات وممن روى 

عنه املشايخ الثقات.

الرابع: اْبن ُمْسَكاَن: هو عبد اهلل بن مسكان قال النجايش: ))أبو حممد، 
الشيخ  ذكره  كتاب((  له  ))ثقة،  الطويس:  وقال  عــني(()3)،  ثقة  َعنَْزة،  موىل 
العددية،  رسالته  يف  املفيد  والشيخ   ،Aالصادق اإلمام  رجال  يف  الطويس 

وذكره الشيخ الكيش من أصحاب اإلمجاع الثاين. وقع يف 974 موردًا.

اخلامس: َأبو َبِصرٍي: هذه الكنية يكنى هبا مجاعة وهم حييى بن القاسم 
األسدي، وليث بن البخرتي املرادي، وعبد اهلل بن حممد األسدي، ويوسف بن 
احلارث، ومحاد بن عبد اهلل بن أسيد اهلروي، لكن عند اإلطالق منرصف إىل 
األّول، وال أقّل من ترديده بني األّولني، وكالمها ثقة، وغريمها ليس بمعروف 
هبذه الكنية، بل مل يوجد مورد يطلق فيه أبو بصري ويراد به غري هذين. ورد هبذا 
العنوان2275 رواية)4) واملراد هنا هو ليث بن البخرتي املرادي بقرينة رواية 

عبد اهلل بن مسكان عنه.

)1) رجال الكيش، ص397-395، وكذلك ص 494-493. 
)2) عدة األصول، ج1، ص150.

)3) رجال النجايش، ص214.
)4) معجم رجال احلديث، ج21، ص47.
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السند:  تقويم  نتيجة 

والرجال  الدراية  علمي  قواعد  وتطبيق  السند  جمموع  بمالحظة 
الكالب  عيسى  بن  عثامن  لوقوع  اإلسناد؛  موثقة  الرواية  أن  يعلم  عليه 

الروايس فإنه كان شيخ الواقفة. 

بالرواية عىل املطلوب:  توجيه االستدالل 

من  فقط  بعدين  ذكر  عىل  اقترصت  نجدها  الرواية  نالحظ  عندما 
أبعاد احلجم الثالثة.

متساويني  ُبعدين  ذكر  عىل  الرواية  اقتصار  إن  ذلك:  عىل  وجياب 
ويكون  الثالث،  البعد  يستنتج  هدهيام  ويف  واملتعارف،  املألوف  هو  فقط 

مساويًا هلام هذا أوالً.

وثانيًا: من حيث داللة الرواية يستفاد أن شكل الكر يف الرواية هو 
املكعب.

االرتفاع)العمق(،   × العرض   × الطول   = املكعب  حجم  أن  وبام 
وتكون األبعاد الثالثة يف الشكل املكعب متساوية وعليه يكون:

 3،5×3،5×3،5= الــضــلــع3=)3،5(3  املــكــعــب=طــول  حجم 
=42،785شبًا مكعبًا عىل وجه الدقة. 



42 .................................... رسالة يف حتديد الكر وبيان أحكامه

 

الشكل املكعب       

الثاين: القول  مستند 

))ُقْلُت  قال:  جابر،  بن  إسامعيل  بصحيحة  الثاين  القول  عىل  استدلوا 
َو  ِذَراٍع  يِف  ُعْمُقُه  ِذَراَعاِن  َقاَل  ٌء  ُسُه يَشْ  ُينَجِّ اَل  ِذي  الَّ امْلَاُء   Aـِه اللَّ َعْبِد  أِلَِب 

ِشْبٍ َسَعُتُه(()1).

سند الرواية: 

ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعْن َأيُّوَب ْبِن  ُد ْبُن احْلََسِن بِإِْسنَاِدِه َعْن حُمَمَّ حُمَمَّ
ُنوٍح َعْن َصْفَواَن َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر.

السند: البحث يف تقويم 

له  يذكر  حييى:  بن  أمحــد  بن  حممد  إىل  الطويس  الشيخ  طريق 
حييى  بن  أمحد  بن  حممد  إىل  الطريق  هذا  منها  نختار  طرق  ثالثة  الشيخ 
األشعري)أخبين به الشيخ أبو أبو عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد 
بن عبدون كلهم عن أب حممد احلسن بن محزة العلوي وأب جعفر حممد 
بن احلسني البزوفري مجيعا عن أمحد بن أدريس عن حممد بن أمحد بن حييى 

وسائل  ح12،  ص10،  ج1،  االستبصار،  ح114،  ج41،  ج1،  األحكام،  هتذيب   (1(
الشيعة، ج1، ص164-165، كتابالطهارة، أبواب املاء املطلق، الباب10، احلديث1.
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األشعري( ومن أراد مراجعة هذه الطرق فعليه مراجعة مشيخة التهذيب 
 .واالستبصار وكذلك الفهرست للشيخ الطويس

تقويم طريق الشيخ الطويس إىل حممد بن أمحد بن حييى:
األول: الشيخ: هو الشيخ حممد بن حممد بن النعامن بن عبد السالم 
امللقب بالشيخ املفيد. قال عنه الشيخ النجايش: ))شيخنا وأستاذنا ريض 
اهلل عنه فضله أشهر من أن يوصف يف الفقه والكالم والرواية والعلم(()1)، 
وقال الشيخ الطويس: ))املعروف بابن امُلَعلِّم، من مجلة متكّلمي اإلمامية، 
انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف وقته، وكان مقّدمًا يف العلم وصناعة الكالم، 
وكان فقيهًا متقدمًا فيه، حسن اخلاطر، دقيق الفطنة، حارض اجلواب، وله 
لليلتني  وتويف  سنة338ه،  ولد  وصغار،  كبار  مصنّف  مائتي  من  قريب 

خلتا من شهر رمضان سنة 413ه(( )2).

اهلل  عبيد  بن  احلسني  الشيخ  هو  اهلل:  عبيد  بن  احلسني  الثاين: 
الغضائري قال الشيخ النجايش: ))أبو عبد اهلل، شيخنا، له كتب(()3)، 
وله أكثر من 136 رواية. يمكن توثيقه باعتباره من مشايخ اإلجازة؛ ألنه 
من مشايخ الشيخ النجايش والشيخ الطويس بناءًا عىل توثيق مجيع شيوخ 

)1) رجال النجايش، ص399.
)2) الفهرست، ص445-444.

)3) رجال النجايش، ص69.
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اإلجازة، وأيضا يمكن احلكم بوثاقته باعتباره من مشايخ النجايش بناءًا 
عىل توثيق مجيع شيوخ النجايش.

الثالث: أمحد بن ُعبدون: هو أمحد بن عبد الواحد )أمحد بن ُعبدون( 
قال الشيخ النجايش: ))أبو عبد اهلل شيخنا املعروف بابن ُعبدون، له كتب... 
الشيخ  مشايخ  من  لكونه  بوثاقته؛  احلكم  يمكن  األدب(()1)  يف  قويًا  وكان 
النجايش وكذلك كونه من شيوخ اإلجازة بناءًا عىل ثبوت هذه الكبى ويكفي 

وثاقة أحد الثالثة.

الرابع: أبو حممد احلسن بن احلمزة العلوي= احلسن بن محزة بن عيل 
قال الشيخ النجايش: ))أبو حممد الطبي، يعرف بامَلْرعش، كان من أجاّلء هذه 
الَطبي،  ))العلوي  الطويس:  الشيخ  وقال  كتب(()2)،  له  وفقهائها،  الطائفة 
كان فاضاًل أديبًا عارفًا، فقيهًا زاهدًا ورعًا، كثري املحاسن، له كتب وتصانيف 

كثرية(()3).

)1) رجال النجايش، ص87.
)2) ن. م، ص64.

)3) الفهرست، ص135.
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اخلامس: أمحد بن إدريس: قال النجايش والطويسF: ))أبو عيل 
األشعري القمي، كان ثقة، فقيهًا يف أصحابنا، كثري احلديث، صحيح الرواية)1) 
الروايات  ويذكر يف  العنوان،  األربعة هبذا  الكتب  رواية يف  أكثر من 282  له 

بعنوان أب عيل األشعري.

الشيخ:  تقويم طريق  نتيجة 

بن حييى  أمحد  بن  إىل حممد   الطويس الشيخ  بمالحظة طريق 
وتطبيق قواعد علمي الدراية والرجال عليه يعلم أن الطريق إليه صحيح.

تقويم بقية السند: 
عبد  بن  حييى  بن  أمحد  بن  حممد  هو  حَيَْيى:  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ األول: 
قال  احلكمة  نــوادر  كتاب  صاحب  القمي  األشعري  مالك  بن  سعد  بن  اهلل 
الشيخ النجايش: ))كان ثقة يف احلديث إال أن أصحابنا قالوا كان يروي عن 
الضعفاء... له كتب(()2)، وقال الشيخ الطويس: ))جليل القدر، كثري الرواية، 

له كتاب نوادر احلكمة(()3).

 الثاين: َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح: هو أيوب بن نوح بن دراج النخعي قال الشيخ 
املنزلة  عظيم   Aحممد وأب   Aاحلسن ألب  وكياًل  ))كــان  النجايش: 

)1) رجال النجايش، ص92، الفهرست، ص64.
)2) رجال النجايش، ص348.

)3) الفهرست، ص408.
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عن  روى  رواياته،  يف  ثقة  العبادة،  كثري  الورع،  شديد  وكان  مأمونًا،  عندمها، 
له  شيئًا،  والعمه  أبيه  عن  يروي  اهللA،يومل  عبد  أب  أصحاب  من  مجاعة 
كتاب النوادر(()1)، وقال الشيخ الطويس: ))ثقة، له كتاب وروايات ومسائل 

عن أب احلسن الثالث(()2) له أكثر من 256 رواية.

بقرينة  السابري)4)  بياع  حييى  بن  صفوان  وهو  َصْفَواَن)3):  الثالث: 
روايته عن إسامعيل بن جابر كان من أوثق أهل زمانه وأعبدهم يصيل كل يوم 
150 ركعة ويصوم يف السنة ثالثة أشهر وخيرج زكاة ماله كل سنة ثالث مرات.

 قال الشيخ النجايش: ))أبو حممد الَبَجيل َبّياع الساُبري، كويف ثقة ثقة، 
عني روى أبوه عن أب عبد اهللA، وروى هو عن الرضاA وكانت له 
عنده منزلة رشيفة، ذكره الكيش يف رجال أب احلسن، وقد توّكل للرضا و أب 
جعفرA، وسلم مذهبه من الوقف، وصنف ثالثني كتابًا، مات210ه(()5).

)1) رجال النجايش، ص102.
)2) الفهرست، ص43.

)3) مشرتك بني صفوان بن مهران وصفوان بن حييى وكالمها ثقتان. وقع يف 1640 موردًا، 
ينظر: معجم رجال احلديث، ج9، ص119-107.

)4) السابري: نوع من أنواع القامش احلرير، ويقال أنه نوع من أنواع التمر. 
)5) رجال النجايش، ص197.
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 وقال الشيخ الطويس: ))أوثق أهل زمانه عند أهل احلديث وأعبدهم، 
كثرية(()1)  وله كتب   ،Aأب عبداهلل أربعني رجاًل من أصحاب  روى عن 

وقع يف إسناد 1181 رواية.

الرابع: إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر: هو إسامعيل بن جابر اخلثعمي الكويف 
 ،Cقال الشيخ النجايش: ))اجلُعفي، روى عن أب جعفر وأب عبد اهلل
وهو الذي روى حديث األذان، له كتاب(()2)، قال الشيخ الطويس: ))ثقة 
املشايخ  )3)، وروى عنه  له أصول رواها عنه صفوان بن حييى((  ممدوح 
الثالثة)حممد بن أب عمري وصفوان بن حييى وأمحد بن حممد بن أب نرص 
ُعِرف عنهم  قرينة عىل وثاقته؛ ألنه  الثالثة عنه  املشايخ  البزنطي(ورواية 
الشيخ  عبارة  ذلك  يف  واستند  ثقة.  عن  إال  يرسلون  وال  يروون  ال  أهنم 
الطويس يف كتابه عدة األصول: ))سّوت الطائفة بني مايرويه حممد بن أب 
عمري وصفوان بن حييى وأمحد بن حممد بن أب نرص وغريهم من الثقات 
الذين عرفوا بأهنم ال يروون وال يرسلون إال عمن يوثق به وبني ما اسنده 

غريهم(()4).

)1) الفهرست، ص241.
)2) رجال النجايش، ص33-32.

)3) الفهرست، ص37.
)4) عدة األصول، ج1، ص154.
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السند:  تقويم  نتيجة 

والرجال  الدراية  علمي  قواعد  وتطبيق  السند  جمموع  بمالحظة 
عليه يعلم أن الرواية صحيحة اإلسناد.

بالرواية عىل املطلوب:  توجيه االستدالل 

بأن  الثاين  القول  عىل  املستدل  استظهر  الرواية  داللة  حيث  ومن 
الشكل اهلنديس للكر هو متوازي املستطيالت.

مــســاحــة   = املــســتــطــيــالت  مــــتــــوازي  حـــجـــم  أن  ــام  ــ وبـ
القاعدة×االرتفاع)العمق( = الطول× العرض×االرتفاع)العمق(

إذًا حجم متوازي املستطيالت=3×3×4=36 شبًا مكعبًا.

 

شكل متوازي املستطيالت )أ(                

 

شكل متوازي املستطيالت )ب(        
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الثالث: القول  مستند 

الثالث بـروايتني:  استدلوا عىل القول 

األوىل: صحيحة إسامعيل بن جابر املتقدمة، قال: ))ُقْلُت أِلَِب َعْبِد 
ِشْبٍ  َو  ِذَراٍع  يِف  ُعْمُقُه  ِذَراَعاِن  َقاَل  ٌء  ُسُه يَشْ  ُينَجِّ اَل  ِذي  الَّ امْلَاُء   Aـِه اللَّ

َسَعُتُه((.

السند: البحث يف تقويم 

تم تقويم سند الرواية يف مستند القول الثاين فال حاجة إىل اإلعادة 
فراجع.

توجيه االستدالل بالرواية عىل املطلوب: 

بأن  الثالث  القول  املستدل عىل  استظهر  الرواية  ومن حيث داللة 
 Aاإلمام لقول  استنادًا  وذلك  االسطواين؛  هو  للكر  اهلنديس  الشكل 
بأن سعة الكر ذراع وشب أي أنه سالم اهلل تعاىل عليه ذكر ملساحة القاعدة 
بعدًا واحدًا والشكل الدائري للقاعدة هو الشكل اهلنديس الوحيد الذي 

له بعدًا واحدًا دون باقي األشكال األخرى.

وقد قام بعض العلامء بحساب حجم الكر االسطواين الشكل وفقًا 
هلذه الرواية فجاءت النتائج كالتايل:
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القاعدة  الفضيل: ))مساحة  اهلادي  الدكتور عبد  الشيخ  يقول 
نصف  بــرضب  وتستخرج  الــدائــرة،  مساحة  هي  االســطــواين  للشكل 

القطر×نصف املحيط.

واملحيط يساوي ثالثة أضعاف القطر.

وألن القطر – هنا- يساوي: ثالثة أشبار.

فنصفه يساوي: 1،5شبًا ونصف الشب.

واملحيط- هنا- يساوي:3×3=9 أشبار.

ونصف املحيط يساوي:4،5أربعة أشبار ونصف الشب.

والستخراج مساحة القاعدة-هنا- نرضب نصف القطر يف نصف 
املحيط، أي: 1،5×4،5=6،75 شبًا.

الستخراج  االرتفاع)العمق(  يف  املذكورة  القاعدة  مساحة  نرضب  ثم 
حجم الكر، أي: 6،75×4=27 شبًا(()1).

))وظاهر  تعاىل:  اهلل  حفظه  األيرواين  باقر  الشيخ  أيضًا  قال  وقد 
حتديدها بذراع وشب كوهنا كذلك من مجيع اجلهات، وذلك ال يتّم إال يف 

الشكل الدائري.

)1) دروس يف فقه اإلمامية، ج1، ص276.
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القطر)1)×نصف  نصف  ــرضب  ي االســطــوانــة  حجم  حتصيل  ويف 
املحيط×العمق.

وحيث إنَّ نسبة املحيط إىل القطر ثالثة إىل واحد تقريبًا، وإن كانت 
4 شبًا. ــــــــ1

2 ــــــــ22  × نصف املحيط=
7 ة  بالدقَّ

ومن َثّم تصبح النتيجة:

ــــــــ1 4×4=27 شبًا(()2). 
2 ــــــــ1 1× 

  2  

 

 الشكل االسطواين 

 Aـِه والثانية: رواية إسامعيل بن جابر، قال: ))َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ
ُسُه يَشٌء َقاَل ُكرٌّ ُقْلُت َو َما اْلُكرُّ َقاَل َثاَلَثُة َأْشَباٍر فِی  ِذی اَل ُينَجِّ َعِن امْلَاِء الَّ

َثاَلَثِة َأْشَباٍر((.)3)

)1) والقطر بعد كونه نفس السعة يساوي حسب الفرض ثالثة أشبار. ينظر: هامش دروس 
متهيدية يف الفقه االستداليل عىل املذهب اجلعفري، ج1، ص49-48.

)2) ينظر: هامش دروس متهيدية يف الفقه االستداليل عىل املذهب اجلعفري، ج1، ص49-48.
)3) الكايف، ج3، ص3، ح7.
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الرواية: سند 

َعْن  ِسنَاٍن  اْبِن  َعِن  ِقيِّ  اْلَبْ َعِن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  حَيَْيی  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر.

 البحث يف تقويم السند:
النجايش عىل  العطار نص  بن حييى  حَيَْيی: هو حممد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ األول: 

وثاقته قائاًل: ))شيخ أصحابنا يف زمانه ثقة عني كثري احلديث(()1).

بقرينة  ٍد: هو أمحد بن حممد بن عيسى األشعري  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  الثاين:   
رواية حممد بن حييى العطار عنه وروايته عن عثامن بن عيسى. ثقة قال النجايش 
والطويس: ))أبو جعفر، شيخ القميني ووجههم وفقيههم، غري مدافع... 

له كتب(()2) وقع يف 2290 موردًا بعنوان أمحد بن حممد بن عيسى. 

قال  البقي  الرمحن  عبد  بن  خالد  بن  وهوحممد  البقّي)3):  الثالث: 
قرية من سواد قم عىل  ُرْود  َبْرَقة  إىل  ينسب  النجايش: ))أبو عبد اهلل... 
باألخبار  املعرفة  حسن  أديبًا،  وكان  احلديث،  يف  ضعيفًا  كان  هناك...  واد 
وعلوم العرب، وله كتب...(()4)، وقال الشيخ الطويس: ))...له كتاب 

)1) رجال النجايش، ص353.
)2) رجال النجايش، ص82، الفهرست، ص60.

)3) البقي = هو حممد بن خالد بن عبد الرمحن، وقد يطلق عىل ابنه أمحد، وكالمها ثقة.وقع 
يف201 موردًا. 

)4) رجال النجايش، ص335.
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النوادر()1)، وعّده الشيخ الطويس أيضًا يف أصحاب اإلمام الرضاA قائاًل: 
اإلمام  أصحاب  ويف   (2(  ))Aموسى احلسن  أب  أصحاب  من  ))ثقة... 

اجلوادA أيضًا. 

الرابع: اْبِن ِسنَان)3): هو مشرتك بني عبد اهلل بن سنان وحممد بن سنان 
الثقة  سنان  بن  اهلل  عبد  ألن  باخلصوص؛  حممد  هنا  ِسنَان((  بـ))اْبِن  واملــراد 
وبني  بينه  يوسط  وال  مبارشة  عنه  فريوي   Aالصادق اإلمام  أصحاب  من 
اإلمامA واسطة وأيضا ال يروي عنه البقي مبارشة؛ ألن البقي من طبقة 
أصحاب اإلمام الرضاA فال يروي مبارشة عن عبد اهلل الذي هو من طبقة 
اإلمام الصادقA، وهذا بخالف حممد بن سنان فهو من أصحاب اإلمام 
الرضاA فريوي عن اإلمام الصادقA بواسطة وهي هنا إسامعيل بن 
اهلل  متقاربة.وعبد  أو  البقي عنه؛ ألهنام من طبقة واحدة  جابر ويتعقل رواية 
))أبو  قائاًل:  النجايش  فقد ذكره  بن سنان  أما حممد  ثقة،  بن طريف  بن سنان 
إّنه  ُعْقَدة(:  )ابن  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد  أبوالعباس  الزاهري...وقال  جعفر 
معروفة ، وهو رجل ضعيف جدًا،  عنه  وله مسائل   ،A الرضا روى عن 

)1) الفهرست، ص418.
)2) رجال الطويس، ص363.

 ،C3) اْبِن ِسنَان: مشرتك بني عبد اهلل وحممد فمن كان يف الروايات عن الباقر والصادق(
ومن طبقتهام، فاملراد به عبد اهلل بن سنان ومن كان فيها عن الرضاA ومن بعده فهو 
يعرف  بينهام  مشرتك  فهو  طبقته  يف  ومن   Aاحلسن أب  عن  كان  وما  سنان،  بن  حممد 

بالراوي واملروي عنه وهبذا العنوان ورد يف 447 رواية.
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سنة  ومات  كتبًا...  صنّف  وقد  به...  تفّرد  ما  إىل  يلتفت  وال  عليه،  يعول  ال 
220ه)1)، وقال الشيخ الطويس: ))له كتب، وقد طعن عليه وضّعف، وكتبه 
مثل كتب احلسني بن سعيد عىل عددها(()2). اختلفت األقوال فيه كثريًا بني 
املتأخرين  نعم وثقه بعض  املشهور ضعفه،  املدح والقدح والتوقف وإن كان 
كالعالمة املجليس واحلر العاميل وغريهم وبعد اتفاق الشيخ النجايش والشيخ 
الطويس عىل تضعيفه ال تصمد توثيقات املتأخرين أمام تضعيفات املتقدمني؛ 
ألن تقويم القدماء حيس وتقويم املتأخرين حديس فيقدم احليس عىل احلديس 
الراوي  الشيخ الطويس مرتني فذكر مرة أن  الرواية رواها  والعجيب أن هذه 
الراوي هو )عبد اهلل بن  هو )حممد بن سنان()3) ورواها مرة أخرى فذكر أن 

سنان)4) ولعله إشتابه أو من سهو القلم. 

اخلامس: إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر: هو إسامعيل بن جابر اخلثعمي الكويف قال الشيخ 
الطويس: ))ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان بن حييى(( )5). 

)1) رجال النجايش، ص328.
)2) الفهرست، ص406. 

)3) كام يف التهذيب، ج1 ص40 الباب 3 احلديث 40
)4) ن. م، ج1 ص44 الباب 3 احلديث 54

)5) رجال الطويس، ص 124.
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السند:  تقويم  نتيجة 

والرجال  الدراية  علمي  قواعد  وتطبيق  السند  جمموع  بمالحظة 
عليه يعلم أن الرواية ضعيفة اإلسناد بـ)حممد بن سنان(.

بالرواية عىل املطلوب:  توجيه االستدالل 

الرواية هو  الرواية يستفاد أن شكل الكر يف هذه  من حيث داللة 
املكعب بقرينة تساوي البعدين املذكورين يف الرواية وعىل ضوئهام يستنتج 
البعد الثالث وتوضح ذلك أيضًا الرواية التي رواها الشيخ الصدوق يف 
أشبار  ثالثة  يف  طوالً،  أشبار  ثالثة  يكون  ما  هو  الكّر  ))أن  قائاًل:  أماليه 

عرضًا، يف ثالثة أشبار عمقًا(()1). 

االرتفاع)العمق(،   × العرض   × الطول   = املكعب  حجم  أن  وبام 
وتكون األبعاد الثالثة يف الشكل املكعب متساوية وعليه يكون:

حجم املكعب=طول الضلع3=)3)3 =3×3×3 =27شبًا مكعبًا. 

   

الشكل املكعب       

)1) أمايل الصدوق، ص514.



56 .................................... رسالة يف حتديد الكر وبيان أحكامه

القول املختار يف املسألة بحسب ما تقتضيه الصناعة:
ويستدُل عىل القول املختار يف املسألة بـصحيحة إسامعيل بن جابر 
ُسُه يَشْ ٌء َقاَل  ِذي اَل ُينَجِّ ـِهA امْلَاُء الَّ األوىل، قال: ))ُقْلُت أِلَِب َعْبِد اللَّ

ِذَراَعاِن ُعْمُقُه يِف ِذَراٍع َو ِشْبٍ َسَعُتُه((.

السند: البحث يف تقويم 
تم تقويم سند الرواية يف القول الثاين فال نعيد.

توجيه االستدالل بالرواية عىل املطلوب: 
هو  للكر  اهلنديس  الشكل  بأن  نستظهر  الرواية  داللة  حيث  ومن 
الكر ذراع وشب  بأن سعة   Aاالسطواين؛ وذلك استنادًا لقول اإلمام
والشكل  واحدًا  بعدًا  القاعدة  ملساحة  ذكر  عليه  تعاىل  اهلل  سالم  أنه  أي 
بعدًا واحدًا دون  له  الذي  الوحيد  الشكل اهلنديس  للقاعدة هو  الدائري 

باقي األشكال األخرى.
وبام أن حجم الشكل االسطواين=مساحة القاعدة×االرتفاع)العمق(

 =)نصف القطر(π ×2 )النسبة الثابتة(×االرتفاع)العمق(

 =)1،5)2×3،14×4=28،26شبًا مكعبًا عىل وجه الدقة

 

الشكل االسطواين   
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املوازنة العلمية بني األقوال يف املسألة:

إن املوازنة العلمية بني األقوال يف املسألة تقوم بني صحيحة إسامعيل 
بن جابر وموثقة أب بصري، ثم بني االستظهارين لصحيحة إسامعيل بن 
جابر، وأما رواية إسامعيل بن جابر األخرى فقد تم استبعادها عن حريم 
البحث لعدم متامية سندها؛ ألن يف سندها حممد بن سنان الذي اختلفت 
ضعفه  املشهور  كان  وإن  والتوقف  والقدح  املدح  بني  كثريًا  فيه  األقوال 
وعىل كل حال األمر سهل باعتبار أن من استدل عىل القول الثالث – أي 

27 شبًا مكعبًا -أيضًا استدل بصحيحة إسامعيل بن جابر.

فنقول: 

 أوالً: إن موثقة أب بصري التنهض ملعارضة صحيحة إسامعيل بن 
جابر؛ ألن الرواية املوثقة أقىص ما تفيد تفيد الظن بذلك اليشء، ومن بعُد 
الَظن بالصدور ظنًا اليرقى يف مستواه إىل مستوى الظن املطمئن بالصدور 

كام هو احلال يف الرواية الصحيحة. 

ثانيًا: يف صحيحة إسامعيل بن جابر يوجد عندنا استظهاران:

األول: إرادة الشكل املتوازي املستطيالت والذي يساوي36 شبًا مكعبًا.

الثاين: إرادة الشكل االسطواين الذي يساوي حسب قول القميني 
املسألة  يف  املختار  الرأي  وبحسب  مكعبًا،  شبًا   27 املتأخرين  وبعض 
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الذي يساوي 28،26شبًا مكعبًا عىل وجه الدقة.

سالم  أنه  أي  وشب  ذراع  الكر  سعة  بأن   Aاإلمام لقول  واستنادًا 
اهلل تعاىل عليه ذكر ملساحة القاعدة بعدًا واحدًا والشكل الدائري للقاعدة هو 
األخرى،  األشكال  باقي  دون  واحدًا  بعدًا  له  الذي  الوحيد  اهلنديس  الشكل 
عىل  حيمل  خمتلفني  ببعدين   Aاإلمام قبل  من  الرواية  حتديد  فإن  وعليه 
كانوا  املزارعني  أن  ويبدو  البئر  معناها  الكر  كلمة  وأصل  االسطواين  الشكل 
يكيلون حماصيلهم بحفرة حيفروهنا يف األرض شبيهة بالبئر ومن هذا يتبني أن 
أصل الكر كان اسطواين الشكل، وقد جاءت النصوص الرشعية عىل أساس 
أفادنا  ومما  مكعب  شكله  البئر  أن  نرى  أو  نسمع  ومل  االسطوانية،  اهليئة  تلك 
 (1(به سيدنا األستاذ آية اهلل السيد عبد الكريم فضل اهلل احلسني العاميل

النجف األرشف عام 1956م.  ولد سامحته يف  العاميل  اهلل  الكريم فضل  عبد  السيد   (1(
درس املقدمات والسطوح والبحث اخلارج يف النجف األرشف عىل يد كبار العلامء واملراجع 
حيث حاز عىل درجة االجتهاد، وهو اآلن ُيدّرس دروس البحث اخلارج يف احلوزة العلمية 
املطلب  ودقة  العبارة  بوضوح  مؤلفاته  عرفت  املقدسة:  قم  يف  العلمية  واحلوزة  لبنان  يف 

واملنهجية والتي اشتملت عىل اإلبداع وعنرصي الرتبية والتعليم وهي: 
املتفقهني( وهو دورة فقهية كامَلة وخمترصة يف قبال كتاب)الروضة  األول: كتاب )وسيلة 
البهية يف رشح اللمعة الدمشقية للشهيدين( وبدياًل عنه يف املرحلة الدراسية، يمتاز الكتاب 

بعدة أمور: 
ب الطالب عىل كيفية االستنباط ومراحله، من أين يبدأ وأين ينتهي، مبيَّنا   أوالً: منهجية تدرَّ
الوقت  توفري  ذلك  الطالب، ويف  ينتظم ذهن  بحيث  بعضها عىل بعض،  األدلة  ألولويَّات 

الكثري من عمر الطالب، الذي ال ينضج عنده بدوهنا إال بعد عدة سنوات من دراسته. 
 ثانيًا: اختصار غري خمل مع غنى. 
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بأنه يف بعض قرى لبنان الريفية حيفر املزارعون حفرة يضعون فيها حماصيلهم 
يطلقون عليها )كوارة(  وهي مقاربة لكلمة )كر(.

 ثالثًا: تطبيق األصول عىل الفقه. 
 رابعًا: فهرست لكل ما ورد فيه من مصطلحات أصولية، أو فقهية، أو عقائدية، أو جغرافية، 

مع ذكر ما يساوق اللفظ يف املصطلحات القانونية الوضعية. 
 خامسًا: فهارس للقواعد واألصول واملسائل والكتب. 

 سادسًا: بيان أمهات األدلة والقواعد واملسائل عند احلاجة إليها، مع بيان خمترص ألدلتها، 
وذلك عند ذكرها يف املرة األوىل، مثال: عمل مشهور األصحاب جيب ضعف الرواية، يذكر 
دليل من اعتب ذلك، ودليل النايف، مع ما يقابلها من أنَّ إعراض املشهور هل يوهن الرواية 

الصحيحة؟. 
 سابعًا: آيات األحكام. 

 ثامنًا: الروايات. حيث يذكر الروايات التي اشتهر اعتبارها دون املعرض عنها، وإال أشري 
إىل ذلك، ويف املقدمة بنيَّ أن ذلك يف الواجبات دون املستحبات. 

 وهو يقع يف ثالث جملدات املجلد األول يف العبادات، والثاين يف كافة العقود من كتاب البيع 
إىل كتاب النكاح، والثالث يف اإليقاعات واألحكام. 

وينّظمها  االستنباط  عملّية  يبمج  صغري  اس  كرَّ هو  االستنباط:  ومراحل  منهجية  الثاين: 
الشبهات إىل ثالث: حكمية، ومفهومَية، ومصداقية. وكل  م  يقَسً الطالب، حيث  يف ذهن 
كيفية معاجلتها.  أسباهبا،  تعريفها،  يبنَيً يف كل شبهة:  ثم  الثالث،  إىل هذه  تعود  الشبهات 
البعض  ها  ساَمً حتى  بعض،  عىل  بعضها  األدلــة  تقديامت  تبنَيً  شديد،  باختصار  وذلك 
»أجرومية علم األصول ». وهي أمور ال تنضج عند الطالب إال بعد سنوات. وقال العالمة 
الراحل الشيخ حممد مهدي شمس الدين للمؤلف بعد ما رأى مسوَدًهتا: »لو قَيًض لنا مثل 

هذا الكتاب لتوفر من عمرنا الكثري »، وهو كتاب صغرٌي يف حجمه كبرٌي يف معناه.
الثالث: بيان مواقع األصول والقواعد يف عملية االستنباط.

الرابع: دروس يف منهجية االستنباط. 
اخلامس: املصطلحات: املعنى الفقهي.

وهذه الكتب تدرس يف بعض احلوزات العلمية و بعض اجلامعات.
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 مضافًا إىل مطابقة كمية املاء التي تبلغ28شبًا مكعبًا تقريبًا للوزن 
املثال ال عىل سبيل  بالتجربة ونذكر عىل سبيل  بشهادة أكثر من فقيه قام 

احلرص منهم:

أوالً: السيد حمسن احلكيم حيث قال: ))َوَوَزَن ماَء النجِف يف هذه 
األزمنة مجاعٌة فكان وزنه يساوي ثامنية وعرشين شبًا تقريبًا(()1).

البوجردي حيث قال: ))وقد قدرناه يف  الشيخ حممد تقي  ثانيًا: 
شبًا  وعرشين  ثامنية  يساوي  فكان  األفاضل،  من  مجع  مع  األرشف  النجف 

ونصفًا تقريبًا(()2).

ويف احلقيقة أن القول الثالث وهو قول القميني وبعض املتأخرين 
يوافق الرأي املختار يف املسألة لومتت العملية احلسابية بشكل دقيق وإليك 

توضيح ذلك: 

االسطواين  للكر   الفضيل اهلادي  عبد  الدكتور  الشيخ  حساب 
الدائرة،  مساحة  هي  االســطــواين  للشكل  القاعدة  ))مساحة  وهــو: 

وتستخرج برضب نصف القطر×نصف املحيط.

واملحيط يساوي ثالثة أضعاف القطر.

)1) مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص158.
)2) هنج اهلدى يف التعليق عىل العروة الوثقى، ج1، ص30.
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وألن القطر – هنا- يساوي: ثالثة أشبار.

فنصفه يساوي: 1،5شبًا ونصف الشب.

واملحيط- هنا- يساوي:3×3=9 أشبار.

ونصف املحيط يساوي:4،5أربعة أشبار ونصف الشب.

والستخراج مساحة القاعدة-هنا- نرضب نصف القطر يف نصف 
املحيط، أي: 1،5×4،5=6،75 شبًا.

ثم نرضب مساحة القاعدة املذكورة يف االرتفاع)العمق( الستخراج 
حجم الكر، أي: 6،75×4=27 شبًا((.

حساب الكر عند الشيخ باقر األيرواين حفظه اهلل تعاىل: ))وظاهر 
حتديدها بذراع وشب كوهنا كذلك من مجيع اجلهات، وذلك ال يتّم إال يف 

الشكل الدائري.

القطر×نصف  نصفر  يــرضب  االســطــوانــة  حجم  حتصيل  ويف 
املحيط×العمق.

وحيث إنَّ نسبة املحيط إىل القطر ثالثة إىل واحد تقريبًا، وإن كانت 
ــــــــ1 4 شبًا.

2  × نصف املحيط=
ــــــــ22
7 بالدقَّة

ومن َثّم تصبح النتيجة:
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  4×4=27 شبًا((. 
ــــــــ1
2 ــــــــ1 1× 

2  
 إن اإلختالف احلاصل بني ماتوصل إليه كل من الشيخ الفضيل
و الشيخ باقر األيرواين حفظه اهلل تعاىل يف النتيجة النهائية حلساب حجم 
من  كل  ألن  حصل؛  املسألة  يف  املختار  الرأي  إليه  توصل  ما  وبني  الكر 
الشيخني قد أخذ القيمة التقريبية ملقدار النسبة الثابتة)π( وهي )3( وهذا 
اليشء ال يصح؛ ألهنام قربا عددًا ال يصح معه التقريب ملا يعطي من نتائج 
   = )3،14(، وأما 

ــــــــ22
7 حسابية غري دقيقة؛ ألن مقدار النسبة الثابتة)π( هي

ما قمنا به من حساب حجم الكر االسطواين الشكل وفق الرأي املختار 
يف املسألة كان كالتايل:

حجم الشكل االسطواين=مساحة القاعدة×االرتفاع)العمق(

 =)نصف القطر(π ×2 )النسبة الثابتة(×االرتفاع)العمق(

 =)1،5)2×3،14×4=28،26شبًا مكعبًا عىل وجه الدقة.
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نتيجة البحث:
 أن الكر من حيث احلجم هو ما يساوي28،26شبًا مكعبًا عىل 

وجه الدقة واهلل العامل.

فإذا كان حجم الكر هو ما يساوي28،26شبًا مكعبًا، ومتوسط 
طول الشب لالنسان االعتيادي –أي مستوي اخللقة - وهو 24 سم.

فحجم الكر= 28،26 شب3 ×)24)3 =390666،24 سم3.

وبام أن املرت املكعب=)100)3 سنتمرت مكعب.

إذًا حجم الكر=390666،24 سم3 ÷ )100)3 سم3/م3 

 =0،39066624 م3 

وملا كانت كثافة املاء = 1000 كغم/م3 

والكثافة = الكتلة/احلجم

إذًا الكتلة = الكثافة × احلجم 

 = م3   0،39066624  × ــم/م3  ــغ ك ــر=1000  ــكـ الـ كتلة  إذًا 
390،66624 كغم عىل وجه الدقة.

فيه عىل  يقترص  العلمية  للموازين  املوافق  التحقيق  هذا  وبمقتىض 
القدر املتيقن والزائد منه يكون من باب الفرد األكمل.






بالوزن: التقدير  الثاين: 

علامئنا  وذهب  الوزن  تقدير  يف  كوحدٍة  الراء  بكرس  الِرطل  ُأِخَذ 
األعالم يف مسألة الكر إىل مذهبني:

 .Fاألول: مذهب مشهور األصحاب

.Fالثاين: مذهب الصدوقني والسيد املرتىض 

األقوال يف املسألة: 

األول: مذهب املشهور: وهو )1200( ألف ومائتا رطل عراقي)1).

الثاين: مذهب الصدوقني)2) والسيد املرتىض)3): وهو )1200( ألف 
ومائتا رطل مدين.

)1) مستند الشيعة، ج1، ص 57.
)2) مفتاح الكرامة،ج1، ص70.

)3) النارصيات، ضمن اجلوامع الفقهية، ص214، املسألة الثانية.
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أدلة األقوال يف املسألة:
مستند القول األول: 

استدل لقول املشهور بمرسلة حممد بن أب عمري، عن بعض أصحابنا 
عن أب عبد اهللA قال: ))الكّر من املاء اّلذي ال ينّجسه يشء ألف ومائتا 

رطل(()1).

تقويم سند الرواية:
حممد بن احلسن بِإِسناده عن حممد بن أمحدبن حييى عن يعقوب بن 

يزيد عن ابن أب عمري. 

تقويم طريق الشيخ:
طريق الشيخ الطويس إىل حممد بن أمحد بن حييى.

نتيجة تقويم طريق الشيخ:
 قد تقدم تقويم طريق الشيخ الطويس إىل حممد بن أمحد بن حييى 
يف دليل القول الثاين وكانت النتيجة وفق علمي الدراية والرجال احلكم 

بصحته.

 ،11 الباب  املطلق،  املاء  أبــواب  الطهارة،  كتاب  ص167،  ج1،  الشيعة،  وسائل   (1(
احلديث1.
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السند: بقية  تقويم 

عبد  بن  حييى  بن  أمحد  بن  حممد  هو  حييى:  بن  أمحد  بن  حممد  األول: 
قال  احلكمة  نــوادر  كتاب  صاحب  القمي  األشعري  مالك  بن  سعد  بن  اهلل 
الشيخ النجايش: ))كان ثقة يف احلديث إال أن أصحابنا قالوا كان يروي عن 
الضعفاء... له كتب(()1)، وقال الشيخ الطويس: ))جليل القدر، كثري الرواية، 

له كتاب نوادر احلكمة(()2). 

الثاين: يعقوب بن يزيد:هو يعقوب بن يزيد بن مَحّاد األنباري قال الشيخ 
 ،Aْلمي، أبو يوسف، روى عن أب جعفر الثاين النجايش: ))األنباري، السَّ
الطويس:  الشيخ  وقال  كتب(()3)،  له  صدوقًا،  ثقة،  وكان  بغداد،  إىل  وانتقل 

))الكاتب األنباري، كثري الرواية، ثقة، له كتب(()4). له أكثر من356 رواية. 

قال  األزدي  عمري  أب  بن  حممد  أمحد  أبو  هو  عمري:  أب  ابن  الثالث: 
الشيخ النجايش: ))لقي أبا احلسن موسىA، وسمع منه أحاديث، وروى 
عن الرضاA، جليل القدر، عظيم املنزلة فينا، وعند املخالفني(()5)، وقال 
الشيخ الطويس: ))كان من أوثق الناس عند اخلاّصة والعاّمة، وأنسكهم نسكًا، 

)1) رجال النجايش، ص348.
)2) الفهرست، ص408.

)3) رجال النجايش، ص450.
)4) الفهرست، ص508.

)5) رجال النجايش، ص326.
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أب عمري- 4715  ابن  أي   – العنوان  له هبذا  وأورعهم وأعبدهم(()1)، وقع 
رواية.

الرابع: بعض أصحابنا: َبْعض: مجع: َأْبعاٌض: 

ويف َبْعِض األْحياِن: يف ِحنٍي ِمَن األْحياِن- يِف َبْعِض األَْوَقاِت.

تاِء َكاَنْت ِحكاياُتنا الََتنَْتِهي: يف إِْحَدى اللَّيايِل.  ويف َبْعِض َليايِل الشِّ

وجاَء َبْعِض األساتَِذِة َفَقْط: طاِئَفٌة ِمنُْهْم- جاَء َبْعُضُهْم. 

ومَلْ َيكوَنا ِمْثَل َبْعِضِهام: ال ُيْشبُِه َأَحُدمُها اآلَخَر. 

راِهِم: َقلياًل ِمنْها. أَوْعطاُه َبْعِض الدَّ

َوَتْكُفروَن  الِكتاِب  بَِبْعِض  تعاىل:َأَفُتْؤِمنوَن  قوله  احلكيم  الذكر  ويف 
.(4( (3(إِنَّ َبْعِض الظَّنِّ إِْثٌم:2) وقوله تعاىل(بَِبْعٍض

وعليه من حيث اللغة أن كلمة بعض استعملت يف عدة استعامالت 
كبريًا  يكون  قد  اجلزء  وهذا  كل  من  اجلزء  وهو  واحد  له  املوضوع  لكن 
وبقية  الكل  من  اجلزء  وهو  واحد  له  املوضوع  لكن  صغريًا  يكون  وقد 

)1) الفهرست، ص404.
)2) سورة البقرة: آية: 85.

)3) سورة احلجرات آية 12.
)4) معجم الغني، ج1، ص 4750. 
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عالمة  وهو  التبادر  الوضع  هذا  عىل  والدليل  له  فــروع  االستعامالت 
واالكثر  الواحد  عىل  تنطبق  أصحابنا«  »بعض  فكلمة  هذا  وعىل  احلقيقة 
واملتيقن منه الفرد الواحد وكلمة بعض اسم عام وليس معرفًة فهو غري 
مشخص، لكنه يدور ضمن دائرة األصحاب وعليه فهو فرٌد جمهول لكنه 

معلوم الوصف وهو غري مشخص وعدم التشخيص ال يقدح يف النقل. 
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الفرق بني كلمة »بعض أصحابنا« و »عن رجٍل«:

يف  وقعت  إذا  رجٍل«  »عن  و  أصحابنا«  »بعض  كلمة  بني  الفرق 
السند وهل يمكن إحلاقل املرسل الذي يكون يف سنده»بعض أصحابنا« 

باحلسن فيخرج عن األرسال يوجد يف املسألة وجهان: 

الوجه األول: اخلروج عن األرسال: ووجه اخلروج عن األرسال 
أنه ممدوح بوصفه كونه من األصحاب فأصبح من احلسن.

الوجه الثاين: عدم اخلروج عن األرسال: أن احلسن ورد فيه مدٌح 
ذٌم وقدٌح ومع هذا  فيه  به شخصا لكان  فيه قدٌح وهذا لوعلمنا  يرد  ومل 
االحتامل يبطل إحلاقه باحلسن فيبقى عىل األرسال وأما إذا قلنا عن رجٍل 
فهو نكرة جمهولة غري موصوفة فهو غري مشخص وغريممدوح فال مبر 

خلروجه عن األرسال.

السند:  تقويم  نتيجة 

والرجال  الدراية  علمي  قواعد  وتطبيق  السند  جمموع  بمالحظة 
عليه يعلم أن الرواية مرسلة اإلسناد.
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املراسيل: حتقيق يف حجية 

غري  من  َأطلقه  الكالم:  َأْرَســَل  ويقال  اإلطالق  اللغة:  يف  اإلرسال   
تقييد، ويقال: َأْرَسَل اليشء: َأطلقه وأمهله.

فقد ذكرت له عدة تعاريف  وأما احلديث املرسل يف اإلصطالح: 
نذكر منها:

األول: قال الشهيد الثاين: ))وهو ما رواه عن املعصومA من 
مل يدركه، واملراد باإلدراك هنا: التالقي يف ذلك احلديث املحّدث عنه، بأن رواه 
يتحقق  املعنى  وهبذا  ونحوه؛  معه،  إجتامعه  بمعنى:  أدركه  وإن  بواسطة،  عنه 
إرسال الصحابة عن النبيJ بأن يروي احلديث عنهJ بواسطة صحاب آخر(()1). 

الثاين: قال السيد حسن الصدر: ))املرسل عىل صيغة املجهول من 
الراوي ال يقيده براو،  ناقة مرسلة؛ ألن  اإلرسال بمعنى اإلطالق، كام يقال: 
وهو ما رواه عن املعصومA من مل يدركه يف ذلك، وإن أدركه يف غري ذلك 
واجتمع معه، فإن رواه عنه حينئذ بغري واسطة أو بواسطة سقطت من السلسلة 
أو  أو سهو  أو كلها، عن عمد  أكثر  أو  الساقط  من آخرها كذلك واحدًا كان 

نيسان فمرسل عىل املشهور(()2).

)1) الرعاية يف علم الدراية، ص136.
)2) هناية الدراية، ص189.
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يف  احلذف  أنــواع  من  نوع  كل  أن  التعاريف  هذه  تتبع  من  لنا  ويظهر 
السلسلة السندية عمدًا كان أو سهوًا يستلزم إرسال احلديث؛ وألجل ذلك فإن 
احلديث املرسل يكون شاماًل للحديث املرفوع، واملنقطع، واملعّلق، واملعضل، 
واملوقوف، بينام احلديث املرسل عند الشيخ البهائي  يثبت إذا حصل القطع 

يف آخر السند بصورة تصاعدية، أو سقطت مجيع سلسلة السند)1).

وعىل هذا يكون للحديث املرسل له إطالقان:

األول: احلديث املرسل باملعنى األعم.

الثاين: احلديث املرسل باملعنى األخص.

احلديث املرسل واألقوال يف حجيته وعدمها:

بحث العلامء حجية احلديث املرسل، واختلفوا يف ذلك عىل أقوال 
نذكر املهم منها:

األول: حجيته مطلقًا وهو ما ُنِسَب إىل حممد بن خالد البقي وابنه أمحد.

عدٌل،  الثقة  املرِسل  ألن  املحذوف؛  وثاقة  نحرز  ذلك:اننا  يف  واملستند 
والثقة العدل اليروي إال عن الثقة، وإال مل يكن عدالً، بل كان مدلِّسًا وغاشًا 

وهو مناف للعدالة)2).

)1) الوجيزة، ص17.
)2) ينظر: قوانني األصول، ج1، ص479، بترصف.
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وأورد عليه: 

املوثوق  أو  العدل  عن  روايته  يف  العدل  أمر  انحرص  إذا  يتم  هذا  بأن 
بصدقه، وهو ممنوع)1). 

الثاين:عدم حجيته مطلقًا وهو ما ُنِسَب إىل العالمة احليل يف أحد 
قوليه)2). 

واملستند يف ذلك: إن رشط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومل 
تثبت؛ لعدم داللة رواية العدل عليه؛ ألهنا أعم)3).

يفيد ظنًا بصدق خبه، وهو ال يقرص عن  بأن ذلك  وقد أورد عليه: 
الظن احلاصل بصدق خب الفاسق بعد التثبت)4).

الثالث:، وهو الرأي املختار يف املسألة أن احلديث املرسل يكون حجة 
إذا علم بأن ُمرِسله العدل ال يرسل، وال يروي إال عن ثقة كاملشايخ الثالثة – 
أي حممد بن أب عمري وصفوان بن حييى و أمحد بن حممد بن أب نرص البزنطي 
- وهو ما ُنِسَب إىل الشيخ الطويس يف كتابه عدة األصول)5)، والعالمة احليل 

)1) ينظر: أصول احلديث وأحكامه،ص96.
)2) هتذيب األصول، ص82.

)3) ينظر: قوانني األصول، ج1، ص479، بترصف.
)4) ينظر: أصول احلديث وأحكامه،ص97-96.

)5) عدة األصول، ج1،ص154.
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يف كتابه النهاية وهو القول الثاين له يف املسألة، والشهيد األول يف الذكرى)1) 
وغريهم)2).

واملستند يف ذلك: 
أوالً: قول الشيخ النجايش: ))وهلذا أصحابنا َيسُكنون إىل مراسيله(()3).

واآلخر  مسنِدًا  الراويني  أحد  كان  ))وإذا  الطويس:  الشيخ  قول  ثانيًا: 
مرِساًل، ُنظَِر يف حال املرِسل. فإن كان ممّن يعلم أّنه اليرسل إالّ عن ثقة موثوق 
به، فال ترجيح خلب غريه عىل خبه؛ والجل ذلك سّوت الطائفة بني مايرويه 
حممد بن أب عمري، وصفوان بن حييى، وأمحد بن حممد بن أب نرص، وغريهم 
به، وبني  يوثق  بأهّنم اليروون واليرسلون إالّ عّمن  الذين عرفوا  الثقات  من 
ما أسنده غريه(()4)، لكن السيد اخلوئي  رفض هذا الرأي عىل الرغم ِمن 
أنه هو الرأي املشهور بدعوى أن عدم رواية هؤالء إاّل عن ثقة قضية ال يمكن 
اإلطالع عليها إال من قبل نفس الثالثة وهم مل يرصحوا بذلك وإاّل لنقل عنهم 

أهنم قالوا إّنا ال نروي إاّل عن الثقات)5).

)1) الذكرى،ج4، ص253.
)2) مقباس اهلداية، ج1، ص350-348.

)3) رجال النجايش، ص326، الرقم887.
)4) عدة األصول، ج1،ص154.

)5) ينظر: معجم رجال احلديث، ج1، ص75 -78 بترصف.
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وعليه يلزم أن تكون نسبة الشيخ الطويس التسوية إىل األصحاب، 
وكذلك دعوى الشيخ النجايش بسكون األصحاب إىل مراسيل ابن عمري 

لعلهام قد أستندا فيها إىل حدسهم واجتهادهم وليس إىل حسهم.

ويالحظ عليه: 
احتامل  وترجيح  موجود  كذلك  احلس  إىل  استنادهم  احتامل  إن 
احلس  بني  الشك  ومع  مرجح  بال  ترجيح  احلس  احتامل  عىل  احلــدس 

واحلدس يبنى عىل أصالة احلس. 

نتيجة البحث: 
 يمكن التغلب عىل هذه املشكلة السندية بام ييل: 

.Fأوالً: بكبى اجلابريةاملستندة بعمل مشهور األصحاب

ثانيًا: باعتبار مراسيل ابن عمري وحجيتها وتسويتها مع مسانيده.

مستوى  إىل  اعتبار  والال  الالحجية  من  الرواية  مستوى  فريتفع 
احلجية واالعتبار.
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بالروايِة عىل املطلوب:  توجيه االستدالل 

إهنا نص يف  الداللة  السند معتبة، ومن حيث  الرواية من حيث   
مفهوم  بيان  جهة  من  ساكتٌة  إهنا  إال  الوزن  حيث  من  الكر  كمية  حتديد 

كلمة)الِرطل( فإهنا مشرتك لفظي له ثالث معان:

 األول: الِرطل العراقي، وهو ما يساوي130 درمهًا رشعيًا.

الثاين: الِرطل املدين، وهو ما يساوي195 درمهًا رشعيًا.

الثالث: الِرطل املكي، وهو مايساوي260 درمهًا رشعيًا. 

مراد  الثالثة  املعاين  هذه  من  معنى  كل  يكون  ذلك  عىل  وبناءًا 
ومقصود للمتكلم. 

وبعبارة أخرى: إن كلمة)الِرطل( يف الرواية تدل عىل معنى واحد من 
هذه املعاين الثالثة عىل نحو البدلية.

وعىل أساس ذلك البد من حتصيل قرينة تعني املعنى املراد واملقصود 
للمتكلم من هذه املعاين الثالثة.

دون  العراقي  عىل  عمري  أب  ابن  مرسلة  يف  )الِرطل(  بحمل  يتم  وهذا 
ـِهA َعِن النَّبِيِذ َفَقاَل  ُه َسَأَل َأَبا َعْبِد اللَّ غريه بقرينة رواية الكلبي النسابة: ))أنَّ
ا َننْبُِذُه َفنَْطَرُح فِيِه اْلَعَكَر َو َما ِسَوى َذلَِك َفَقاَل َشْه َشْه تِْلَك اخْلَْمَرُة  َحاَلٌل َفَقاَل إِنَّ
امْلُنْتِنَُة ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َفَأيَّ َنبِيٍذ َتْعنِي َفَقاَل إِنَّ َأْهَل امْلَِدينَِة َشَكْوا إىَِل َرُسوِل 
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ُجُل َيْأُمُر َخاِدَمُه  َ امْلَاِء َو َفَساَد َطَباِئِعِهْم َفَأَمَرُهْم َأْن َينْبُِذوا َفَكاَن الرَّ ـِه  َتَغريُّ اللَّ
ُبُه َو ِمنُْه َطُهوُرُه  نِّ َفِمنُْه رُشْ َأْن َينْبَِذ َلُه َفَيْعِمُد إىَِل َكفٍّ ِمْن مَتٍْر َفَيْقِذُف بِِه يِف الشَّ
ِذي يِف اْلَكفِّ َفَقاَل َما مَحََل اْلَكفُّ َفُقْلُت َواِحَدًة  َفُقْلُت َو َكْم َكاَن َعَدُد التَّْمِر الَّ
نُّ  اَم َكاَنِت اْثنََتنْيِ َفُقْلُت َو َكْم َكاَن َيَسُع لشَّ اَم َكاَنْت َواِحَدًة َو ُربَّ َأِو اْثنََتنْيِ َفَقاَل ُربَّ
َماًء َفَقاَل َما َبنْيَ اأْلَْرَبِعنَي إىَِل الثَّاَمننَِي إىَِل َما َفْوَق َذلَِك َفُقْلُت بَِأيِّ اأْلَْرَطاِل َفَقاَل 

َأْرَطاِل ِمْكَياِل اْلِعَراِق(()1).

دون  العراقي  الرطل  الرواية  بالرطل يف  املراد  أن  الثانية:  والقرينة 
مكعب  شب  مع28  عراقي  رطل  ومائتا  ألف   )1200( تطابق  هو  غريه 

واألصل يف الروايات تطابق املعنى.

بالعراقي  واستظهر عموم كالم اإلمامA لكل رطل يف تقديره 
برواية الكلبي من دون اختصاصها؛ ألن االستفهام كان من السائل وكأن 

اإلمامA أرسلها إرسال من اعتاد استعامهلا يف الرطل العراقي.

والقرينة الثالثة: إن ابن أب عمري كان عراقيًا.

الرطل  هو  العرب  استعامالت  يف  الشائع  أن  منها  يظهر  ربام  بل 
قرينة  نصب  عىل  ذلك  يتوقف  أن  غري  من  العراق  غري  يف  حتى  العراقي 

عليه.

)1) الكايف، ج1، ص350، وسائل الشيعة، ج1، ص203، ح521.
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والقرينة الرابعة: صحيحة حممد بن مسلم، عن أب عبد اهللA قال: 
قلت له: الغدير فيه ماء جمتمع تبول فيه الدواّب، وتلغ فيه الكالب، ويغتسل 
رطل(()1)  ستامئة  والكّر  يشء،  ينّجسه  مل  ُكّر  قدر  كان  ))إذا  قال:  اجلنب  فيه 
عىل  املرسلة  محلت  ))لو  ألنه  املرسلة؛  بقرينة  غريه  دون  املكي  عىل  املحمولة 
غري الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية هلا عىل أي معنى محل الرطل فيها، 
فيتعني محل الرطل فيها عىل العراقي. وكذا القول يف الصحيحة فإهنا لو محلت 
عىل غري املكي لنافتها املرسلة عىل أي معنى محل الرطل فيها، فيتعني محل الرطل 

فيها عل املكي(()2). 

وهذا يدلنا داللة واضحة عىل أن املراد واملقصود من ألف ومائتي 
رطل يف املرسلة هي األرطال العراقية دون غريها حتى اليزيد الكر عن 

ستامئة كام هو رصيح وواضح يف الصحيحة. 

البحث: نتيجة 

ما  هو  الوزن  حيث  من  الكر  أن  ماذكرناه  جمموع  من  انقدح  وقد 
يساوي ألف ومائتا رطل باألرطال العراقية، واهلل العامل.

)1) وسائل الشيعة، ج1..
)2) ينظر: مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص150.
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فإذا كان وزن الكر هو ما يساوي1200رطل عراقي.

والرطل العراقي = 130 درمهًا رشعيًا.

والدرهم الرشعي = 0،7مثقاالً رشعيًا.

فيكون الرطل = 130 × 0،7 = 91 مثقاالً رشعيًا.
واملثقال الرشعي = 0،75 مثقاالً صريفيًا.

إذًا فالرطل =91 × 0،75 = 68،25 مثقاالً صريفيًا.

واملثقال الصرييف عىل وجه الدقة بحسب ما أفادت بعض املصادر 
احلديثة)4،884( غرام ال )4،6( غرام.

إذًا فالرطل = 68،25 × 4،884 = 333،333 غرام.

ــراقـــي=1200×  ويــكــون الــكــر الـــذي يــســاوي 1200رطــــل عـ
333،333= 399999،6 غرام = 399،9996 كيلو غرام.

وعليه يكون الفارق بني نتيجة الكر من حيث احلجم ونتيجته من 
حيث الوزن = 9،33336 كغم عىل وجه الدقة وهو فارق بسيط اليعتنى 

به بسبب أخذ الشب العريف يف حجم الكر. 

 






الكّر

وفيه مسائل:
شبًا   28،26 الكر من حيث احلجم هو مابلغ  املسألة األوىل: ماء 

مكعبًا عىل املختار. 

املسألة الثانية: ماء الكر من حيث الوزن هو ما بلغ ألف ومائتا ِرطل 
عراقي، أي ما يعادل 399،9996 كيلو غرام عىل وجه الدقة.

املسألة الثالثة: ماء الكر معتصم ال يتنجس بمالقاة النجاسة إال إذا 
تغري لونه، أوطعمه، أو رائحته بوصف النجاسة.

املسألة الرابعة: لو تيقنا بأن مقدارًا من املاء هو بحجم الكر ثم بعد 
ذلك شككنا هل أن هذا املقدار نقص عنه أم ال؟ فاحلكم هو اعتبار بقاء احلالة 

األوىل والزمه عدم االنفعال.
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املسألة اخلامسة: لو تيقنا بأن مقدارًا من املاء هو أقل من الكر ثم بعد 
ذلك شككنا هل بلغ مقدار الكر أم ال؟ فاحلكم هو اعتبار بقاء احلالة األوىل 

والزمه اإلنفعال باملالقاة.

املسألة السادسة: لو َوَجدنا ماءًا ومل نعلم أنه كر أم ال؟ فاحلكم عليه 
بعدم اعتبار الكرية.

املسألة السابعة: لو َوَجدنا النجاسة يف ماٍء نعلم بكريته ومل نعلم هل 
وقعت النجاسة فيه قبل بلوغه كرًا أو بعد ذلك؟ فاحلكم هو طهارة ذلك املاء 

برشط عدم تغريه بأحد األوصاف الثالثة.

رب  هلل  واحلمد  الكر  وأحكام  حتديد  بيان  يف  الكالم  متام  هو  هذا 
األئمة  وآله  حممٍد  األمني  الطاهر  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني 
املعصومني، وقد وقع الفراغ من تأليف هذه الرسالة ليلة األثنني من شهر 
صفر من السنة 1438ه من اهلجرة النبوية عىل مهاجرها أفضل الصالة 
والتحية حامدًا مصليًا مسلاًم مستغفرًا وكان ذلك يف حارضة العلم والعلامء 

مدينة النجف األرشف واحلمد هلل عىل عظيم منّه وفضله. 

   

      عيل غانم الشوييل

      النجف األرشف
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